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Program funkcjonalno – u�ytkowy 

dla inwestycji polegaj�cej na  zaprojektowaniu i wykonaniu robót 

budowlanych dotycz�cych wymiany wyrzutni wentylacji grawitacyjnej na 

budynku łó�kowym przy ul.Kard. Wyszy�skiego 1    

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie 

Klasyfikacja CPV: 

CPV - 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

CPV - 71320000-7 Usługi in�ynieryjne w zakresie projektowania 

CPV - 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

CPV - 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

CPV - 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 

CPV - 45331210-1 Instalowanie wentylacji 

CPV – 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
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Konin, 31 marzec 2017 r. 
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1. CZ���  OPISOWA 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

robota budowlana w formule „zaprojektuj i wybuduj” maj�ca na celu  wymiany wyrzutni 

wentylacji grawitacyjnej na budynku łó�kowym przy ul.Kard. Wyszy�skiego 1   

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.  

1.1.1. Charakterystyczne parametry okre�laj�ce wielko�� obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

Istniej�cy budynek łó�kowy (budynek B, C i E) stanowi cz��� kompleksu Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Kard. Wyszy�skiego 1 i został wybudowany na 

pocz�tku lat 70-tych ubiegłego wieku. Jest to budynek wieolondygnacyjny.  

Dach płaski, pokryty pap� termozgrzewaln�. 

Celem oszacowania zakresu robót budowlanych z uwagi na charakter zadania inwestycyjnego 

Zamawiaj�cy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.   

Terminy wizji lokalnej Wykonawca uzgadnia telefonicznie z Inwestorem. 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wymiana wyrzutni wentylacji grawitacyjnej na budynku łó�kowym jest konieczna z uwagi na 

zniszczenie, korozj� i niestabilno�� aktualnych wyrzutni. 

1.1.3. Ogólne wła�ciwo�ci funkcjonalno-u�ytkowe 

Wykonane prace budowlane zapewni� wła�ciwe warunki wymiany powietrza dla budynku, 

zapewni� bezpiecze�stwo u�ytkowania. 

1.1.4. Szczegółowe wła�ciwo�ci funkcjonalno-u�ytkowe wyra�one w wska�nikach 

powierzchniowo-kubaturowych 

Wykonane prace budowlane nie zmieniaj� wska�ników powierzchniowo-kubaturowych 

budynku. 

Zestawienie wywietrzaków do wymiany: 

-budynek B:  9 szt. �red. 630 mm, 6 szt �redn. 450 mm, 1 szt �redn. 100 mm. 

-budynek E:  2 szt �redn. 450 mm. 

-budynek C:  7 szt. �red. 630 mm, 1 szt �redn. 450 mm 1 szt �redn. 100 mm. 

Obiekt b�dzie zgodny z wymaganiami: 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z 

pó�niejszymi zmianami/ - tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z pó�n.  zm., 

− innych obowi�zuj�cych przepisów prawa. 
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1.2. Opis wymaga	 Zamawiaj�cego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

Ogólne wymagania dotycz�ce dokumentacji projektowej 

Opracowanie przez Wykonawc� niezb�dnej dokumentacji projektowej do wykonania robót 

budowlano-monta�owo-instalacyjnych poprzez: 

• uzyskanie w imieniu Zamawiaj�cego - Inwestora wymaganych przepisami prawa 

wszelkich niezb�dnych decyzji, uzgodnie�, odst�pstw od obowi�zuj�cych 

przepisów, je�eli wyst�pi taka konieczno��, opinii i pozwole� celem zgłoszenia 

wykonania robót lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow� wg. ustawy Prawo 

Budowlane  

• opracowanie projektu budowlanego (lub dokumentacji do zgłoszenia lub 

dokumentacji na wykonanie robót nie wymagaj�cych zgłoszenia), projektów 

wykonawczych, specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót.  

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawiera� przynajmniej: 

• szkicow� inwentaryzacj� połaci dachowych  zaznaczeniem lokalizacji 

przedmiotowych wywietrzaków, 

• projekt wymiany wyrzutni wraz z detalami, 

Projektant jest obowi�zany wykona� dokumentacj� etapami, opracowuj�c w kolejno�ci: 

• koncepcj� rozwi�za� (opis zało�e�), 
• projekt budowlany  lub dokumentacji do zgłoszenia lub dokumentacji na wykonanie 

robót nie wymagaj�cych zgłoszenia, 

• projekt wykonawczy  i specyfikacja techniczna. 

Ka�dy z etapów opracowanej dokumentacji Projektant zobowi�zany jest dostarczy�
bezpo�rednio do Zamawiaj�cego, który j� sprawdzi i wyda  opini� w czasie 5 dni roboczych. 

W przypadku uwag Zamawiaj�cego do przekazanej dokumentacji Projektant zobowi�zany 

jest do jej uzupełnienia, poprawienia zgodnie z uwagami Zamawiaj�cego. Tylko 

zatwierdzona pozytywnie przez Zamawiaj�cego dokumentacja mo�e by� podstaw� do 

wykonywania kolejnych jej etapów oraz do wykonywania robót budowlanych. 

Projektant (projektanci) jest obowi�zany posiada� wła�ciwe uprawnienia budowlane i by�
członkiem izby in�ynierów/architektów. 

Szczegółowe wymagania dotycz�ce przedmiotu zamówienia. 

Wymiana wyrzutni wentylacji grawitacyjnej 

• Demonta� istniej�cych wywietrzaków, podstaw, przeci�cie na elementy pozwalaj�ce na 

transport z dachu 

• Wyczyszczenie przewodów z zanieczyszcze� i udro�nienie kanałów wentylacyjnych, 

• Pokrycie połaci 1 x papa termozgrzewalna, cokołów podstaw wywietrzaków z 

wywini�ciem papy na gór� podstawy lub pokrycie pap� istniej�cego cokołu 

murowanego i na nim oparcie podstawy. 
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• Monta� nowych podstaw pod wywietrzaki i wywietrzaków cylindrycznych 

wykonanych z blachy ocynkowanej. Nowe wywietrzaki maj� odpowiada� �rednicom 

urz�dzeniom istniej�cym. 

• Mocowanie podstaw – mechanicznie, trwałe do konstrukcji murowanej istniej�cej lub 

zastosowanie niezb�dnej podkonstrukcji stalowej i obróbek blacharskich.  

• Podstawa dachowa, dedykowana do wywietrzaka,  składa si� z cz��ci górnej 

zako�czonej kołnierzem do przył�czenia wywietrzaka i dolnej o wymiarach 

maskuj�cych cokół murowany (130 x 130 cm dla �redn. 630mm, 110 x 1110 cm dla 

�redn. 450 mm, 40 x 40 cm dla �redn. 100 mm)  

• Wywietrzak cylindryczny typu B wykonany z blachy ocynkowanej. Dolna cz���
ł�cz�ca wykonywana jest z kołnierzem. �rednice 630mm, 450 mm, 100 mm)  

• Wywietrzaki powinny posiada� mocowane wokół nich siatki stalowe ocynkowane o 

drobnych oczkach chroni�ce przed ingerencj� ptaków, 

• Nowe wywietrzaki nale�y ponownie poł�czy� z istniej�c� na dachu instalacj�
odgromow�. 

Wymagania dotycz�ce robót budowlanych. 

Ogólny zakres do realizacji robót budowlano – monta�owych w oparciu o niniejszy program 

funkcjonalno-u�ytkowy oraz wykonan� i uzgodnion� z Zamawiaj�cym dokumentacj�
projektow� przedstawia si� nast�puj�co: 

1. roboty rozbiórkowe, 

2. roboty ogólnobudowlane, 

3. przebudowa wentylacji grawitacyjnej 

4. remont instalacji odgromowej, 

5. roboty towarzysz�ce – pokrycie pap� cokołu 

Planowane do wykonania roboty maj� spowodowa� wła�ciwe funkcjonowanie wentylacji 

grawitacyjnej, trwałe i bezpieczne u�ytkowanie budynku (mocowanie wywietrzaków, 

instalacja odgromowa), szczelno�� pokrycia dachowego i dachu budynku. 

1.2.1. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy 

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nast�pi na podstawie protokołu. Od tej chwili – a�
do odbioru ko�cowego - Wykonawca b�dzie ponosił odpowiedzialno�� za wszelkie zdarzenia 

na terenie budowy. 

Wykonawca jest zobowi�zany wykona� i utrzyma� na swój koszt: zabezpieczenie terenu 

budowy, zaplecze budowy, dostaw� mediów, strzec znajduj�cego si� tam mienia, zapewni�
warunki bezpiecze�stwa osób i mienia, warunki BHP, ergonomii pracy i p.po�. Ponadto 

Wykonawca zobowi�zuje si� strzec teren budowy przed wst�pem osób nieupowa�nionych. 

W czasie robót budynek b
dzie czynny. Nale�y roboty prowadzi� w sposób 

zapewniaj�cy bezpiecze	stwo u�ytkowania obiektu przez pracowników i pacjentów 

(ogrodzenie, daszki ochronne itp.)

1.2.2. Wymagania w zakresie architektury 

Uj�to w pkt. 1.2. 
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1.2.3. Wymagania w zakresie konstrukcji 

Roboty budowlane nale�y prowadzi� z zapewnieniem bezpiecze�stwa konstrukcji budynku. 

W przypadku stwierdzenia potrzeby wzmocnienia elementów zapewniaj�cych 

bezpiecze�stwo konstrukcji nale�y to wykona� po uprzednim opracowaniu wła�ciwego 

projektu wykonawczego 

1.2.4.   Wymagania w zakresie instalacji 

Przed rozpocz�ciem prac projektowych bran�y instalacyjnych nale�y wykona� szczegółow�
inwentaryzacj� istniej�cych instalacji oraz dokona� oceny ich stanu technicznego i 

sprawno�ci.  

1.2.5.   Wymagania w zakresie wyko	czenia 

Uj�to w pkt. 1.2. 

1.2.6.   Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu 

Uprz�tn�� teren po wykonanych pracach budowlanych i doprowadzi� plac budowy (w tym 

ziele�) do stanu niepogorszonego. 

1.2.7.  Wymagania w zakresie przekazania dokumentacji projektowej 

Cało�� opracowanej dokumentacji do realizacji przedsi�wzi�cia po wcze�niejszych 

wymaganych uzgodnieniach nale�y dostarczy� Zamawiaj�cemu - Inwestorowi w 3 

egzemplarzach (wersja papierowa) oraz w wersji elektronicznej. W przypadku konieczno�ci 

opracowania projektu budowlanego – ilo�� egzemplarzy - 5 

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiada� zakresowi okre�lonemu w:  

− programie funkcjonalno-u�ytkowym, 

− rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz.2072 z pó�n. zm.), 

− rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z 25 czerwca 2012 r. w sprawie wymaga� jakim 

powinny odpowiada� pomieszczenia i urz�dzenia podmiotu wykonuj�cego 

działalno�� lecznicz� Dz.U. 2012 nr  poz. 731, 

− oraz pozostałym przepisom wymienionym w pkt. 2.3 Programu funkcjonalno-

u�ytkowego. 

Dokumentacja projektowa powinna posiada� pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane 

odpowiednimi przepisami, umo�liwiaj�ce uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budow� lub 

wykonanie zgłoszenia. 
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Projektant zobowi�zany jest do pełnienia nieodpłatnego nadzoru autorskiego do czasu 

odbioru ko	cowego. 

1.3.   Wymagania w zakresie warunków wykonania i odbioru robót 

Wszystkie roboty budowlane powinny by� wykonywane zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych”, opracowanymi przez ITB, których tre�� zawarta 

jest w instrukcjach, wytycznych i poradnikach, a w szczególno�ci w: 

� Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 427/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, cze�� A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne. 

� Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2011, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, cze�� B: Roboty wyko�czeniowe, zeszyt 1: Tynki. 

� Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B2/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, cze�� B: Roboty wyko�czeniowe, zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiałów 

drewnopochodnych. 

� Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B3/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, cze�� B: Roboty wyko�czeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i �ywiczne

� Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B4/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, cze�� B: Roboty wyko�czeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewn�trzne i 

wewn�trzne. 

� Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B5/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, cze�� B: Roboty wyko�czeniowe, zeszyt 5: Okładziny i wykładziny z płytek 

ceramicznych. 

� Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2011, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, cze�� B: Roboty wyko�czeniowe, zeszyt 6: Monta� okien i drzwi 

balkonowych. 

� Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 445/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, cze�� B: Roboty wyko�czeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wykładzin 

włókienniczych i polichlorku winylu

� Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B8/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, cze�� B: Roboty wyko�czeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane 

powierzchniowo preparatami proszkowymi. 

� Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, cze�� C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe. 

� Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C2/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, cze�� C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne 

konstrukcji budowlanych

� Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 399/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, cze�� C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia 

przeciwkorozyjne. 

� Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 404/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, cze�� C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów



���������	
�
�������������������

��������	�
����������������	�
�������

���������������������������
����

7

� Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 408/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, cze�� C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i 

wodochronne cz��ci podziemnych budynków. 

� Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 407/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, cze�� C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne 

pomieszcze� „mokrych”. 

� Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 422/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, cze�� C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 7: Izolacje cieplne. 

� Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C8/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, cze�� C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania 

�cian zewn�trznych budynków. 

Roboty  instalacyjne elektryczne 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zeszyt D1/2014, Instalacje 

elektryczne i piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zeszyt D2/2012, Instalacje 

elektryczne i piorunochronne w budynkach u�yteczno�ci publicznej

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zeszyt 464/2011, Linie 

kablowe niskiego i �redniego napi�cia  

Roboty  instalacyjne sanitarne 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zeszyt 457/2010. W�zły 

ciepłownicze 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zeszyt 460/2010, Instalacje 

klimatyzacyjne 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zeszyt E3/2012, Instalacje 

grzewcze 

•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zeszyt E4/2012, Instalacje 

wodoci�gowe 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zeszyt E52012Sieci 

ciepłownicze z rur i elementów preizolowanych 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zeszyt E6/2013, Instalacje 

kanalizacyjne 

Warunki odbioru robót. 

Rodzaje odbiorów robót.
W zale�no�ci od ustale� odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaj�
nast�puj�cym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

b) odbiorowi cz��ciowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu.

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako�ci 

wykonywanych robót oraz ilo�ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn�
zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie 

umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

post�pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

Odbiór cz
�ciowy.

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru 

cz��ciowego robót dokonuje si� dla zakresu robót okre�lonego w dokumentach 

umownych – elementy scalone lub grupy robót dla których opracowano szczegółow�
specyfikacj� techniczn�.  

Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 7 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jako�� i ilo�� robót ocenia Inspektor nadzoru na podstawie wizji lokalnej i zapoznania 

si� ze stanem faktycznym wykonania robót, dokumentów zawieraj�cych komplet 

wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacj� projektow�, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku braków w 

dokumentacji odbiorowej odbiór robót przerywa si� do czasu jej uzupełnienia. 

Odbiór cz��ciowy robót dokonuje Inspektor nadzoru i kierownik budowy danej bran�y. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach  odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i SST, 

komisja post�puje wg postanowie� umowy. 

Odbiór ostateczny (ko	cowy).

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilo�ci) oraz jako�ci. 

Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie 

stwierdzona przez Wykonawc� wpisem do dziennika budowy. Jednocze�nie zgłoszenie 

gotowo�ci do odbioru z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru zostaje przekazane 

„Zamawiaj�cemu” . 
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Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia kompletu 

dokumentów do odbioru ko�cowego. W przypadku braków w dokumentacji odbiorowej 

odbiór robót rozpoczyna si� z dniem ich skompletowania. 

Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 14 dni 

od daty rozpocz�cia. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego 

w obecno�ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich 

oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� projektow� i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si� z realizacj� ustale�
przyj�tych w trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, odbiorów 

cz��ciowych oraz ustale� roboczych i narad zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania - wskazanych w protokołach odbiorów cz��ciowych - 

robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach  odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i SST, 

komisja post�puje wg postanowie� umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko	cowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce 

dokumenty (chyba �e zakres i charakter robót n/w nie wymagaj�) : 

1. dokumentacj�   powykonawcz�,   tj.   dokumentacj�   budowy  z  naniesionymi   zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniaj�ce lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały), 

5. o�wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 

warunkami pozwolenia na budow�, przepisami i obowi�zuj�cymi Polskimi Normami. 

6. o�wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nale�ytego stanu i porz�dku 

terenu budowy, 

7. kopie uprawnie� i przynale�no�� do Izby In�ynierów wszystkich kierowników robót i 

kierownika budowy, 

8. o�wiadczenia i dokumenty niezb�dne do uzyskania pozwolenia na u�ytkowanie lub 

zgłoszenia zako�czenia budowy ( tym tak�e �wiadectwo charakterystyki energetycznej), 
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9. wyniki pomiarów kontrolnych, prób, bada�, sprawdze� i oznacze�
laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jako�ci (PZJ), 

10. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpiecze�stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako�ci 

(PZJ), 

11. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót wła�cicielom urz�dze�, 

12. instrukcje obsługi urz�dze� i maszyn oraz protokół z przeszkolenia personelu 

Zamawiaj�cego/U�ytkownika. 

13. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 

14. kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

15. karta gwarancyjna, 

16. instrukcja u�ytkowania,  

17. protokoły odbioru wszystkich robót podlegaj�cych odbiorom cz��ciowym. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej 

nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania 

dokumentacyjnego lub jako�ciowego  nie b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d�
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

Je�li odbiór ostateczny robót zako�czy si� pozytywnie, komisja podpisuje protokół 

odbioru ko�cowego. Data spisania protokołu jest dat� zako�czenia realizacji 

zamówienia. 

Protokół podpisuje Wykonawca, Zamawiaj�cy, kierownik budowy i inspektor nadzoru i 

inne osoby upowa�nione przez strony. 

Odbiór po okresie r
kojmi lub gwarancji.

Odbiór  polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad, które ujawni�
si� w tym okresie (opinia U�ytkownika/Administratora obiektu). 

Odbiór b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót". 

2. CZ���  INFORMACYJNA 
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2.1. Dokumenty potwierdzaj�ce zgodno�� zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikaj�cymi z odr
bnych przepisów. 

Wszelkie dokumenty potwierdzaj�ce zgodno�� zamierzenia budowlanego  z wymogami 

wynikaj�cymi z odr�bnych przepisów zostan� dostarczone Zamawiaj�cemu po wykonaniu 

uzgodnionego z Zamawiaj�cym projektu budowlanego i projektów bran�owych. 

2.2. O�wiadczenie Zamawiaj�cego stwierdzaj�ce jego prawo do dysponowania 

nieruchomo�ci� na cele budowlane. 

Zamawiaj�cy o�wiadcza, �e posiada nieodpłatne prawo u�ytkowania obiektów znajduj�cych 

si� w Koninie przy ul. Kard. Wyszy�skiego 1. Zamierzenie inwestycyjne docelowo nie 

narusza praw u�ytkowników trzecich. 

2.3. Przepisy prawne i normy zwi�zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych /Dz.U. 2004 nr 19 poz. 
177 z pó�niejszymi zmianami/ - tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759, 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. 
2003 nr 80 poz. 717 z pó�niejszymi zmianami/, 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z 
pó�niejszymi zmianami/ - tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z pó�n.  zm., 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z 
pó�niejszymi zmianami/, 

- Ustawa z dnia 12 wrze�nia 2002 r. o normalizacji /Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pó�n. 
zm./, 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci /Dz.U. 2002 nr 166 poz. 
1360 z pó�n. zm./, 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo�arowej /Dz.U. 2016 poz. 191 z 

pó�n. zm./, 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne /Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z pó�n. 

zm./, 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pó�n. 

zm./, 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z pó�n. zm./, 

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalno�ci leczniczej /Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654/, 
- Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe /Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 i 

Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 52, poz. 378, Nr 104, poz. 
708 i Nr 133, poz. 935/,  

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 2015 poz. 
1422 z pó�n. zm./, 

- Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymaga� jakim 
powinny odpowiada� pomieszczenia i urz�dzenia podmiotu wykonuj�cego działalno��
lecznicz� /Dz.U. 2012 nr 0 poz. 731/, 

- Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizuj�cego dla wszystkich rodzajów 
ekspozycji medycznej wraz z Zał�cznikami /Dz.U. 194 poz. 1625/, 
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- Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych 
warunków bezpiecznej pracy z urz�dzeniami radiologicznymi / Dz.U. 06.180.1325 /, 

- Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych 
wymaga� dla jednostek ochrony zdrowia udzielaj�cych �wiadcze� zdrowotnych z zakresu 
rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegow-ej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej 
chorób nienowotworowych / Dz. U. Nr 059, poz. 365, z pó�n. zm. /, 

- Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
/Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719/, 

- Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015  r. 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl�dem ochrony przeciwpo�arowej 
/Dz.U. 2015 poz. 2117 z pó�n. zm./, 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym /Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pó��. zm./, 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa�nionych do ich wydawania /Dz.U. 
2004 nr 249 poz. 2497 z pó��. zm./, 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122/, 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa�dziernika 2004 r. w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upowa�nionych do ich wydawania /Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375/, 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno�ci, wymaga�, jakie powinny spełnia� notyfikowane jednostki uczestnicz�ce 
w ocenie zgodno�ci oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
/Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011/, 

- Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i 
wykorzystywania znaku zgodno�ci z Polsk� Norm� /Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z pó�n. 
zm./, 

- Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 
roku w sprawie wykazu wyrobów słu��cych zapewnieniu bezpiecze�stwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i �ycia oraz mienia, a tak�e zasad wydawania dopuszczenia tych 
wyrobów do u�ytkowania /Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z pó��. zm./, 

- Rozporz�dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy /Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pó��. 
zm./, 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, monta�u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane 
dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia /Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pó�n. 
zm./, 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony 
zdrowia /Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126/, 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre�lenia metod 
i podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre�lonych w programie 
funkcjonalno-u�ytkowym /Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389/, 

- Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 7 grudnia 1998 r. w 
sprawie okre�lenia wzoru i zakresu ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 
u�ytkowania obiektów budowlanych /Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1007/, 

- Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi�wzi��
mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko /Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397/, 
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- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego /Dz.U. 
2004 nr 202, poz. 2072 z pó�n. zm./, 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego /Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554/, 

- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu /Dz.U. 2008 nr 47 poz. 281/, 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budow�, o�wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomo�ci� na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budow� /Dz.U. 2003 nr 120 
poz.1127 z pó�n. zm./, 

- Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako�ci wody 
przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi /Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417 z pó�n. zm./, 

- Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 
1994 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy stosowaniu �rodków chemicznych 
do uzdatniania wody i oczyszczania �cieków /Dz.U. 1994 nr 21, poz. 73/, 

- Rozporz�dzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowi�zków dostawców �cieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 
�cieków do urz�dze� kanalizacyjnych /Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964/, 

- Rozporz�dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. 
2012 poz. 462/, 

- Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z pó��. 
zm./, 

- Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
najwy�szych dopuszczalnych st��en i nat��e� czynników szkodliwych dla zdrowia w 
�rodowisku pracy /Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833/, 

- Zarz�dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych st��e� i nat��e� czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urz�dzenia i elementy wyposa�enia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi /M.P. 1996 nr 19 poz. 231/, 

- Zał�cznik nr 3b do zarz�dzenia nr 65/2007/DSOZ Wymagania NFZ wobec pracowni 
diagnostycznych, 

- Rozporz�dzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z 28 listopada 2007r. w sprawie wspólnego 

słownika zamówie� CPV 

Uwaga: 

W powy�szym wykazie podano tylko najwa�niejsze akty prawne zwi�zane                       

z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego. Obowi�zkiem 

Projektanta i Wykonawcy jest stosowanie wszelkich innych obowi�zuj�cych, a 

nieuwzgl
dnionych w niniejszym wykazie, aktów prawnych zwi�zanych z wykonaniem 

zamierzenia budowlanego. 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb
dne do zaprojektowania robót 

budowlanych, w szczególno�ci: 

a) kopia mapy zasadniczej  



���������	
�
�������������������

��������	�
����������������	�
�������

���������������������������
����

14

Nie dotyczy 

b) wyniki bada	 gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 

Nie dotyczy. 

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Nie dotyczy.   

d) inwentaryzacja zieleni 

Nie dotyczy 

e) dane dotycz�ce zanieczyszcze	 atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony �rodowiska 

Nie dotyczy 

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uci��liwo�ci 

Nie dotyczy 

g) inwentaryzacje lub dokumentacj
 obiektów budowlanych, je�eli podlegaj� one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom  

w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urz�dze	 technologicznych,        

a tak�e wskazania zamawiaj�cego dotycz�ce zachowania urz�dze	 naziemnych     

i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania tych rozbiórek.  

Inwestor posiada archiwaln� dokumentacj� obiektu. 

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

zwi�zane z przył�czeniem obiektu do istniej�cych sieci wodoci�gowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz 

dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych. 

Nie dotyczy 

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwi�zane z budow� i jej 

przeprowadzeniem 

Wszystkie wymagana dokumenty i opracowania konieczne do uzyskania stosownych 

zezwole� sporz�dza Wykonawca. 

3. Dokumentacja fotograficzna. 




